Proiect Co-Finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Nr. înreg. 44 / 03.07.2012
Aprobat,
Luminiţa Holban, Manager Proiect

ANUNŢ
ÎNCHIRIERE SPAŢIU PENTRU UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
„MANAGEMENTUL INTEGRAT, CONSERVATIV ŞI DURABIL AL SITURILOR NATURA
2000 DIN BAZINUL FIZEŞULUI”
SMIS-CSNR 36416
Achizitor:

Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania, CUI 16179760

Procedura aplicată:

Achiziţie directă cu prospectarea pieţei

Obiectul achiziţiei:

Închirierea spaţiului necesar funcţionării Unităţii de Implementare a

Proiectului (UIP) în Cluj-Napoca
Durata contractului:

30 luni (de la data semnării contractului până la 2.01.2012)

Valoarea estimată a achiziţiei:

44.220 RON

Criteriul de atribuire:

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic:
-

locaţia spaţiului = 40%

-

preţul = 30%

-

amenajarea interioară (securitate, dotări, finisări) = 30%

Decizia finală va fi luată în urma vizionărilor.
Termenul de depunere a ofertelor:

06.07.2012

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia de atribuire sau la o
altă adresă decât cea indicată mai jos nu va fi evaluată de achizitor.

Modalitatea de depunere a ofertelor: Electronic, prin email la adresa ecotransilvania@gmail.com

Tel. 0742012626, Fax 0265 773273
www.ecotransilvania.ro
ecotransilvania@gmail.com

Anunţ achiziţie

Prin poştă sau personal la adresa Str. Griviţei nr. 4, Bloc 2,
ap. 7, Sighişoara 545400, în atenţia d-nei Codruţa Vranceanu.
Persoana de contact:

Codruţa Vrânceanu, Manager Financiar, 0742012626

Contestaţii:

Se pot depune la adresa Str. Griviţei nr. 4, Bloc 2, ap. 7, Sighişoara

545400, în atenţia d-nei Codruţa Vranceanu.
Instanţa competentă:

Judecătoria Sighişoara
Sighişoara, jud.Mureş
str. Justiţiei, nr.3
Cod poştal 545400
E-mail preşedinte: volanschi.doina@just.ro
Grefier şef: elidia.marginean@just.ro
Telefon: 0265 – 771851 / Fax: 0265 - 773728

Descrierea obiectului contractului de achiziţie (specificaţiile tehnice):
Spaţiul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:
-

2 camere separate, baie si bucatarie (sau spatiu pentru bucatarie amenajat în una din camere)

-

suprafata 50mp

-

utilitatile cu contract propriu (nu la comun cu alte apartamente/spatii din aceeasi cladire)

-

zona centrala, Andrei Muresanu, Gheorgheni sau Marasti

-

mobilat sau partial mobilat (cel putin dotarile minime de baie si bucatarie)

-

pret maxim, fix pe toata durata contractului = 1474 RON/luna

Întocmit,
Codruţa Vrânceanu, Manager Financiar
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